
FINANC   AL

Powered by CRK Financial Solutions

CRK Financial Solutions

பாதிக்குமா?

2020
பட்ெஜட்

உங்கள்
முதலீடுகைள

தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும் பதிப்பு 04 | ஏப்்ரல் - ஜூன் 2020

www.chequeleaf.com



உங்கள் அனைவருடனும் இநத 
இதழின் இநதக் ்கடிதம் வழியே 
உன்ரோடுவது, மகிழ்ச்சினேயும் 
நினைனவயும் தருகிைது.  நீங்கள் 
அனைவரும் எங்களின் யேனவ்கள் 
மூலம் முதலீடும் யேமிப்பும் சேய்து 
ச்காள்வதன் மூலம் நாங்கள் உங்கள் 
நம்பிக்ன்கயினைப் சபற்றிருக்கியைாம் 
எனும் உற்ோ்கதனத எங்களுக்கு 

ஊக்்கமா்க வழஙகி வருகின்றீர்கள். 
எங்களின் யேனவத த்ரததினை யமம்படுததுவதற்கு 

நீங்கள் வழஙகும் ்கருதது்களும் அறிவுன்ர்களும் 
எங்கனை வழி நடததுகிைது என்பனத சபருனமயுடன் 
உங்களுடன் பகிரநது ச்காள்கியைாம்.  நீங்கள் வழஙகும் 
இநத ஆத்ரவு எங்களின் வைரச்சியில் நீங்கள் ்காட்டும் 
அக்்கனைசேன்பனத நினைதது நாங்கள் மகிழ்ச்சியும் 
நன்றியும் உனடேவர்கைாகின்யைாம். ஜைவரி 2020ல் நமது 
CRK நிறுவைம் நடததிே மருததுவ மு்காம் உங்களுக்குப் 
பேனுள்ைதா்க அனமநதிருக்கும் எை நினைக்கியைாம். 
உங்களில் பலன்ர  யநரில் ேநதிக்்க நல்வாய்ப்பா்கவும் 
அநத மு்காம் அனமநதது,மிக்்க மகிழ்ச்சி.

நாம் 2020ம் ஆண்டு ஏப்்ரல் மாதததினை எதிர யநாக்கி 
இருக்கின்யைாம். ஒரு புதிே நிதி ஆண்டில், அ்ரசின் 
புதிே நிதி நினல அறிக்ன்க சேேல்பாட்டுக்கு  வரும் 
தருணதனத எதிர ச்காள்கின்யைாம். நமது யேமிப்பு நமது 
முதலீடு எனும் அம்ேததினைக் ்கவைததில் ச்காண்டு நாம் 
ஒவசவாரு நிதி ஆண்டும் நிதி நினல அறிக்ன்கயினை 
்கவனிதது வருகின்யைாம். வரும் நிதி ஆண்டின் நிதி நினல 
அறிக்ன்க மூன்று முக்கிே அம்ேங்கனை முன்னினலப்படுத
தியிருக்கின்ைது. 

மக்்களின் எதிரபாரப்பு்கனைக் ச்காண்ட இநதிோ, 
சபாருைாதா்ரா யமம்பாடு, அக்்கனை ச்காண்ட ேமூ்கம் 
எனும் மூன்று ்கா்ரணி்கள் அனவ. இநத முனையில் சில 
முக்கிே அம்ேங்களில் முக்கிே மாறுதல்்கள் ச்காண்டதா்க 
அனமநதிருக்கிைது நிதி நினல அறிக்ன்க.

ஜிஎஸ்டி வரி நிரணே அனமப்பு்களில் மாற்ைம்,  
டிஜிட்டல் பரிவரததனை்கள், ்கட்டனமப்பு வேதி,  
ஓய்வூதிேத திட்டங்கள், ஆயுள் ்காப்பீட்டுத திட்டங்கனை 
விரிவாக்்கம் சேய்வதன் மூலம் ேமூ்கப் பாது்காப்பு 
வழஙகுதல்,  முதலீடு்களுக்்காை ்காப்பீட்டினை யமலும் 
வலுப்படுததுதல், வஙகி அல்லாத நிதி நிறுவைங்களில் 
இருநது வசூல் சேய்ே யவண்டிே இைங்களுக்குப் 
பாது்காப்பு, அ்ரசு பததி்ரங்களில் அேல் நாட்டு வாழ் 
இநதிேர  முதலீடு சேேல் முனை்களில் மாற்ைம், ்காரசபா்ரட் 
வரி்களில் சீ்ரனமப்பு, அேல் நாட்டு அ்ரசு்களிடமிருநது 
சபைப்படும் முதலீடு்களில் ேலுன்க/சீரதிருததம், தனி நபர 
வருமாை வரி விகிதங்களில் மாற்ைங்கள் என்பை மி்க 
முக்கிே அம்ேங்கள்.

பஙகுச் ேநனத, நிதி முதலீடு்கள், வரி விகிதங்கள், தங்க 
வினல எஙகும் வீழ்ச்சி, முதலீட்டாைர்களும் நடுதத்ர 
வரக்்கதது மக்்களும் ்கலஙகுகின்ைைர. 

வரதத்கதனத நலிவனடே னவதது, வரதத்க முதலீடு்கனை 
நினல குனலே னவதது, சபாருைாதா்ரததில் மி்கப் சபரும் 
அதிரவு்கனை உண்டாக்கி வருகிைது, ச்காய்ராைா னவ்ரஸ். 
ஒரு யநாய்த சதாற்ைா்க அது ஏற்படுததும் பாதிப்னப ்கண் 
கூடா்கக் ்காண இேல்கிைது. மக்்கள் அஞ்சுகின்ைார்கள், 
மருததுவ ரீதிோ்கப் பாது்காப்னப அதி்கப்படுததிக் 
ச்காள்கிைார்கள். 

 இநத ச்காய்ராைா னவ்ரஸ் ்கா்ரணமா்க பஙகு 
ேநனதயில் ஏற்பட்டிருக்கும் ேரிவு நி்ரநத்ரமல்ல. இநத 
ேரிவிலிருநது மீண்டு பஙகு ேநனத புதிே உே்ரங்கனை, 
லாபங்கனை எட்டும் என்பது தான் உண்னம. ஆ்கயவ 
இநத தற்்காலி்கச் ேரிவு்கனைக் ்கண்டு மைம் ்கலஙகி உங்கள் 
பஙகு முதலீடு்கனை திரும்பப் சபைாது, நம்பிக்ன்கயோடு 
இருப்பது நல்ல தீரமாைமா்க இருக்கும்.

இதற்கு முநனதே ்காலங்களில் வ்ரலாறு நமக்குச் 
சோல்லும் பாடததினைக் ்கவனிக்்கலாம்.

1992-ம் ஆண்டு சேன்சேக்ஸ் 54% வீழ்நதது ஆைால் 
அடுதத 1.5 ஆண்டு்களில் 127% உேரநதது.

1996-ம் ஆண்டு 40% வீழ்நத சேன்சேக்ஸ் அடுதத 
ஆண்யட 115% உேரநதது.

2000-ம் ஆண்டில் 56% விழ்நத சேன்சேக்ஸ் இ்ரண்டன்ர 
ஆண்டு ்காலததில் 138% எை உேரநதது.

அயத யபால 2008-ம் ஆண்டு 61% வீழ்நதது ஆைால் 
அடுதத ஒன்ைன்ர ஆண்டில் 157% வைரநதது

2010-ம் ஆண்டிலும் சேன்சேக்ஸ் 28% வீழ்நதது 
ஆைால் ஒய்ர ஆண்டில் அது 96% உேரநதது

2015-ம் ஆண்டில் நி்கழ்நத வீழ்ச்சியில் 22.3% வீழ்ச்சி 
்கண்ட சேன்சேக்ஸ் ஏயழ மாதங்களில் மீண்டது.

அன்பு நண்பர்களே வணக்கம்! ்பங்குச் சந்தையும்,
ளநோய்த் ததைோற்றும்

Do you know?  CAGR - Compounded Annual Growth Rate

“ நாலடியார்

செல்வர்யாம்’  என்று தாஞ் செலவுழி எண்ாத

புலலறி ்வாளர் செருஞ்செல்வம் - எலலிற்

கருங்காணமூ ்வாய்திறநத மின்னுப் ்ொற் ்றாணடி

மருஙகறக் சகட்டு விடும்

விளக்கம் :
அ்வெரத்தில நீதி சநறி ொர்க்காமல திரட்டிய ெ்ம்
அததவிட அ்வெரமாகக் கா்ாமல ்ொய் விடும்.
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மததிே அ்ரசின் 2020-2021 நிதிோண்டுக்்காை நிதிநினல 
அறிக்ன்கயில் (பட்சஜட்) குறிப்பிடததக்்க மாற்ைங்கள் 
ச்காண்டுவ்ரப்பட்டுள்ைை.  

இதுவன்ர நடமுனையில் இருக்கும் வரிவிகிதங்களின்படியும் 
(மாற்ைங்களுடன்) புதிதா்க அறிவிக்்கப்பட்டுள்ை 
வரிவிகிதங்களின் படியும் வருமாை வரி சேலுததும் ஒருவர 
தைது விருப்பமா்க இதில் ஏதாவது ஒரு திட்டததினைத யதரவு 
சேய்ேலாம். 

இநத அட்டவனண இநத திட்டங்கனை ஒப்பீடு சேய்ேவும் 
புரிநது ச்காள்ைவும் உதவும்.

இநத இ்ரண்டு திட்டங்களில் ஏயதனும் ஒன்னைத யதரவு 
சேய்யும் உரினம இருநதாலும், ேம்பைம் வாஙகி யவனல 
பாரப்பவர்கள் இதுவன்ர ச்காண்டிருநத ேலுன்க்கைாை 
விடுப்பு ்கால பேணக் ்கட்டண ேலுன்க, வீட்டு 
வாடன்கப்படியில் கினடதத ேலுன்க, வீட்டுக் ்கடன் திரும்பச் 
சேலுததுவதில் கினடதத வரிச் ேலுன்க இனவ ோவும் இனி 
கினடக்்கவிருப்பதில்னல. ஆைால் பணி ஓய்வு ்கால பலன்்கைா்க 
பணி முதிரச்சி பலன்்கள், வருங்கால னவப்பு   நிதி, யததிே 
ஓய்வு நிதியில் யேமிப்பு, விருப்ப ஓய்வின் ்கா்ரணமா்க 
கினடக்கும் பலன்்கள் (7.50 லட்ேம் வன்ர) இவற்றில் வரிச் 
ேலுன்க்கள் உள்ைை.

புதிே வரிவிதிப்பினை யதரவு சேய்தால் ஒருஙகினணநத 
ஹிநது குடும்பங்களுக்கு கினடதது வநத Alternate Minimum 
Tax (AMT) எனும் ேலுன்க இனி சபாருநதாது.

புதிே திட்டததின் படி வருமாை வரி நிரணேம் சேய்திட 
ஒருஙகினணநத ஹிநது குடும்பம் எனும் வன்ரேனைக்குள் 
வருகின்ைவர்கள் வருடா வருடம் வருமாை வரி ்கணக்கு 
தாக்்கல் சேய்யும் யபாது தங்கள் யதரவினைத சதரிவிக்்கலாம். 
அதன்படி அநத நிதிோண்டுக்கும் வரும் நிதிோண்டு்களுக்கும் 
அநதத யதரவினை நீட்டிததுக் ச்காள்ைவும் இேலும்.

னவப்பு முதலீடு்களுக்கு வழங்கப்படும் ்காப்பீடு ₹5 லட்ேம் 
எை உேரததப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடததக்்க அம்ேமாகும்.

பஙகு்களின் மீது சபைப்படும் வட்டி யபான்ை Dividend 
Distibution Tax-க்கு வரி விலக்கு அளிக்்கப்பட்டிருநத முனை 
ன்கவிடப்படுகிைது. இது யபான்ை Dividendக்கும் இனி வரி 
சேலுதத யவண்டும்.

வருமாை வரிச்ேட்டம் 194J படி சதாழில் நுட்பயேனவக்்காை 
வரி விகிதம் 10% இருநதது 2% குனைக்்கப்பட்டுள்ைது.

இநதிே நிறுவைங்கள் தங்கள் 
பஙகு முதலீட்டாைர்களுக்கு 
வழஙகும் Dividend
சதான்க ஆண்டுக்கு ₹5000 
தாண்டுசமனில் அதற்கு 10% 
வரிப் பிடிததம் சேய்ேப்படும். 
வருமாை வரிச்ேட்டப் பிரிவு 
80EEA-ன் படி, வீட்டு வேதிக் 
்கடன் திரும்பச் சேலுததும் சதான்க மீது வழங்கப்படும் 
வரிச் ேலுன்கோை 1.50 லட்ேம், வரும் 31 மாரச் 2021 
வன்ர வழங்கப்படும் வீட்டு வேதிக் ்கடன்்களுக்கு மட்டுயம 
சபாருநதும்.

தனி நபர சதாழில் முனையவா்ரா்க இருப்பார எனில் 
அவருக்்காை வருடக் ்கணக்கு்கள் வரிக்்காை ஆய்வுக்கு 
உட்பட்டனவோ்க ஆக்்க அவ்ரது ஆண்டு விோபா்ரம்
1 ய்காடி எை இருநதனத 5 ய்காடி எை மாற்றிேனமக்்க  நிதி 
நினல அறிக்ன்கயில் பரிநதுன்ரக்்கப்பட்டிருக்கிைது. இதிலும் 
அநத விோபா்ரததில் ச்ராக்்கப் பரிவரததனை்கள் 5% க்கும் 
மி்காது இருநதால் மட்டுயம இநத ேலுன்க சபாருநதும் 
எைவும் பரிநதுன்ரக்்கப்பட்டிருக்கிைது . இப்படிோை சதாழில் 
முனையவார தாக்்கல் சேய்யும் தணிக்ன்கோைர அறிக்ன்கயினை 
30 சேப்டம்பருக்குள் தாக்்கல் சேய்ே யவண்டும் என்பதில் 
மாற்ைமில்னல. ஆைால் வருமாை வரி அறிக்ன்கயினை தாக்்கல் 
சேய்ே இறுதி நாள் 30 சேப்டம்பர என்பது 31 அக்யடாபர 
எை நீட்டிக்்கப்பட்டுள்ைது.

நிதியாண்டு 2020-2021
வருமான வரி ஒரு பார்வ

Mr.T R Krishnamurthy
Chartered Accountant

catrkauditor@gmail.com

Do you know?  ETF - Exchange Traded Fund
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ஆணடு வருமோன வரி வரம்பு

₹ 2.5 லட்சம் வரை
₹2.5 லட்சத்துக்கும் மேல் 5 லட்சம் வரை
₹5 லட்சத்துக்கும் மேல் 7.5 லட்சம் வரை
₹7.5 லட்சத்துக்கும் மேல் 10 லட்சம் வரை
₹10 லட்சத்துக்கும் மேல் 12.50 லட்சம் வரை
₹12.50 லட்சத்துக்கும் மேல் 15 வரை
₹15 லட்சத்துக்கும் மேல்

புதிய
திட்டத்தின்்படி

்ப்ைய 
ந்்டமு்ை்படி

ஒருவரின் வசிப்பிடம் சதாடரபாை வருமாை வரி 
ேட்டம் நனடமுனை்கள், விதி்களில் சில மாற்ைங்களும் 
அறிமு்கப்படுததப்பட்டுள்ைை.

1. இநதிே குடிம்கன் ஒருவர  முநனதே ஆண்டு்களில் 
யவறு எநத நாட்டிலும் வரி சேலுததாதவர எனில் 
அவர இநதிோவில் வசிப்பவர என்யை ்கருததப்பட்டு 
அவருக்கு இநதிோ மற்றும் ஏனைே நாடு்களில் இருநது 
கினடக்கும் வருமாைம் வரிக்்காை வருமாைம் எை 
்கணக்கிடப்படும்.

2. அேல்நாட்டு வாழ் இநதிேர அல்லது இநதிோனவ 
பூரவீ்கமா்கக் ச்காண்டவர இநதிோவுக்கு வருன்க தநது 
இநதிோவில் 120 நாட்்கள் தஙகிைால் அவர இநதிே 
குடிம்கன் எை ்கருதப்படுவர. இதற்கு முன்பு இது 182 
நாட்்கைா்க இருநதது.

3. ஹிநது ஒருஙகினணநத குடும்பததின் தனலவர 
்கடநத பதது ஆண்டு்களில் ஏழு ஆண்டு்கள் 
அேல்நாட்டில் வசிததால் அவர Not Ordinary citizen 
என்று ்கருததப்படுவார.

NRI-க்கு புதிய விதிமு்ைகள்
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நீங்கள்  வா்கைம் ஓட்டிக் 
ச்காண்டு சேல்லும் யபாது 
ஒவசவாரு சிக்ைலிலும் 
ஓர அறிவிப்னப தவைாது 
்கவனிக்்கலாம் "சீக்கி்ரம் 
கிைம்பி சேல்லும் 

இடததுக்குப் பாது்காப்பா்க சேல்லவும்" இநத 
அறிவிப்பு வா்கைம் ஓட்டிச் சேல்வதற்கு மட்டுமில்னல, 
பேணததுக்்காைது மட்டுமில்னல. யேமிப்புக்கும் 
முதலீட்டுக்கும் இநத அறிவுன்ர ோலப் சபாருநதுயம!

ஓர இடதனத அனடவதற்கு முன்பு அநத இடதனத 
அனடவதற்்காை வழி, சேல்லும் பானதயில் இருக்கும் 
ேவால்்கள், தனட்கள் இவற்னைசேல்லாம் ்கணக்கில் 
எடுததுக் ச்காண்டு, இனதசேல்லாம் ேநதிதது யே்ர 
யவண்டிே இடதனத ேரிோை யந்ரததில் அனடே 
யவண்டுசமன்ைால், அதற்கு எப்யபாது புைப்பட்டால் 
ேரிோ்க இருக்கும் என்பனதயும் ்கணக்கிடுயவாம் அல்லவா!. 
அது தான் மி்க முக்கிேம். அனதததான் அநத அறிவிப்பு 
நமக்கு அறிவுறுததுகிைது.

யேமிப்பு, முதலீடு்களிலும் சேன்ைனடே யவண்டிே 
இலக்கு என்பது உண்டல்லவா!!  முதலீடு்கனைச் 
சேய்வதில் ்கவைமா்கத சதரிநது ச்காள்ை யவண்டிே 
முக்கிே அம்ேங்கள், நிதிச் ேநனதயில் இருக்கும் ேவால்்கள், 
எநத நிறுவைததில் என்ை வட்டி விகிதம் கினடக்கும் 
இப்படி பல அம்ேங்கனைக் ்கணக்கிட்டு எப்யபாது 
யேமிப்னப முதலீட்னடத சதாடஙகிைால் அது ேரிோை 
நன்னம தரும்., நாம் விரும்பிே யந்ரததில் திட்டமிட்டபடி 
சதான்கயினைச் யேமிப்பில் அல்லது முதலீட்டில் அனடே 
இேலும் என்பனதக் ்கணக்கிட்டு ேரிோை யந்ரததில் 
சதாடங்க யவண்டும் என்பது அவசிேம். 

எளினமோை சில உதா்ரணங்கனை விைக்கிைால் 
நீங்கள் சுலபமா்கப் புரிநது ச்காள்வீர்கள்.  பி்ர்காஷ், 
அதுல் இருவரும் நண்பர்கள். ஒய்ர நிறுவைததில் யவனல 
பாரக்கின்ைார்கள். இருவரும், ஒய்ர ேம்பைம் தான் 
வாஙகுகின்ைார்கள். இருவருக்கும் ஒய்ர மாதிரி குடும்பப் 
சபாறுப்பு்கள், மாதச் சேலவு்களும் ஒன்று யபாலயவ 
தான். இவர்கள் இருவரின் யேமிப்பு/முதலீட்டு சேேல் 
முனை்கனைக் ்கவனிக்்கலாம்.

அதுல் தைது 25வது வேதிலிருநது 35வது வேது 
வன்ரயிலாை 10 ஆண்டு்களுக்கு, மாதம் ₹10,000 8% 
வட்டி சபைக்கூடிே திட்டசமான்றில் யேமிப்னபத 

சதாடஙகிைார.  35 வேது அனடநத யபாது அநத யேமிப்பில் 
கினடக்கும் சதான்கயினை தைது ஓய்வூதிே நிதியில் 
முதலீடு சேய்வது அவ்ரது திட்டம். 35 வேதுக்குப் பிைகு 
ஈட்டும் வருமாைததினை குடும்ப சேலவு, பிள்னை்களின் 
்கல்வி, திருமணம் எை சேலவு சேய்வதா்கவும் திட்டம். 
இருவரும் 60 வேதில் பணி ஓய்வு அனடவார்கள். ஆைால் 
பி்ர்காஷ் தைது 50 வேதில் மாதம் ₹10,000 எை யேமிக்்கத 
சதாடஙகிைார. அயத யபால 8% வட்டி தரும் திட்டம். 

முதலீட்டின் மூலம் இருவரும் சபற்ை சதான்க என்ை 
சதரியுமா, அதுல்  சபற்ைது ₹1,26,12,000. ஆைால் பி்ர்காஷ் 
சபற்ைது 18,41,000 மட்டுயம.  ்காலதயத சதாடஙகிே 
அதுலுக்கு கினடதத சதான்க சபரும் சதான்க. 

இயத சதான்கனே பி்ர்காஷ் சபற்றிருக்்க யவண்டுசமனில் 
அவர 50 வேதில் யேமிப்னபத சதாடஙகிைால் மாதம் 
₹68,500 யேமிக்்க யவண்டியிருநதிருக்கும். அல்லது 
அவருக்கு 37%  வட்டி தரும் யேமிப்புத திட்டம் 
யவண்டும். இ்ரண்டுயம ோததிேமில்லாத நினல தாயை.. 
இதற்குததான் சோல்வது "்காலதயத சதாடஙகு".

இன்னுசமாரு ்கணக்கினையும் உதா்ரணமா்கக் 
்கவனிக்்கலாம், அதுல் தைது 25 வேதிலிருநது 60 வேது 
வன்ர மாதம் ₹10,000 வீதம் 8% வட்டி தரும் யேமிப்புத 
திட்டததில் யேமிக்கின்ைார என்று னவததுக் ச்காள்ளுங்கள். 
பி்ர்காஷ் இயத திட்டததில் 35 வேதிலிருநது சதாடஙகி 60 
வேது வன்ர மாதம் ₹10,000 யேமிக்கின்ைார எை னவததுக் 
ச்காள்ளுங்கள். அதுலுக்கு கினடப்பது ₹2,31,00,000. 
ஆைால் பிர்காஷுக்கு கினடப்பது ₹95,00,000 மட்டுயம. 
இதிலும் அதுலுக்கு கினடப்பது யபாலயவ பி்ர்காஷுக்கு 
சதான்க கினடக்்க யவண்டுசமனில் அவர மாதம் ₹24,100  
யேமிததிருக்்க யவண்டும்., அல்லது 13.2% வட்டி தரும் 
திட்டததில் யேமிததிருக்்க யவண்டும்.

ஒருயவனை பி்ர்காஷ் தைது 40வது வேதில் இயத 
முதலீட்டில் முதலீடு சேய்திருநதாலும், அவருக்கு 60 
வேதில் ₹59,00,000 தான் கினடததிருக்கும். அதுலுக்கு 
கினடப்பது யபால பி்ர்காஷுக்கு கினடக்்க அவர மாதம் 
₹39,000 யேமிததிருக்்க யவண்டும் , அல்லது மாதம் 
₹10,000 யேமிப்பில் 18% வட்டி ச்காண்ட திட்டததில் 
யேரநதிருக்்க யவண்டும்.

இனவ இ்ரண்டுயம நனட முனைக்கு  ோததிேமில்லாதனவ. 
இதற்குததான் சோல்வது ்காலதயத சதாடஙகு என்று.

“Regularity is the key to wealth, not ROI”!

்கோலத்ளதை புைப்படடு
ளநரத்ளதை அ்்டவது

Do you know?  FIFO - First in, First out

Mr.R.Gopinath., CEO
Gopast Centre for learning Pvt Ltd
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Do you know?  NRI - Non Resident Indian

திரு. அதுல்

திரு. பிர்கோஷ்

திரு. அதுல்

திரு. பிர்கோஷ்

திரு. பிர்கோஷ்
 

10,000 per month 

Age 50 to 60

10,000 per month

68,500 per month 

10,000 per month

Age 25 to 60 

10,000 per month 

 Age 35 to 60

10,000 per month  

24,100 per month   

10,000 per month   

Age 40 to 60

10,000 per month     

39,000 per month      

10,000 per mont

60  வயதைில் நிதைி
1,26,12,000   

18,40,000  

1,26,12,000  

1,26,12,000

Fund at age 60 

 2,31,00,000 

 Age 35 to 60

95,00,000  

2,31,00,000  

2,31,00,000   

59,00,000   

2,31,00,000 

2,31,00,000

IRR

8%

8%

8%

37.5%

IRR

8%

8%

 8%

13.2%

8%

8%

18%

₹ 58,036
We're Social

+91 99416 06398
username

CRK Financial Solutions

உங்கள் பிள்ைளக்கு
18 வயது ஆகும் ேபாது 
கல்விக்கு ₹ 25 இலட்சம் 

ேதைவெயனில், 12% வட்டி 
தரும் முதலீட்டில், எப்ெபாழுது 

ெதாடங்கினால் மாதம் 
எவ்வளவு ேதைவ எனும் 

கணக்கு.

₹ 23,004

₹ 9,195

₹ 7,835

₹ 5,004

எவ்வளவு ஆண்டு சேமிக்க ச்வண்டும்

ஆற்றின் அள்வறிநது ஈக அதுசொருள்
்ொற்றி ்வழஙகும் சநறி.

விளக்கம் :
ெரியான ்வழியில பிறருக்கு எவ்வளவு சகாடுக்க 
்்வணடு்மா அதத ெரியாக க்க்கிட்டு சகாடுக்காத்வர் 
்வாழக்தக இருப்ெது ்ொல ்தான்றி உணதமயில 
இலலாததாகிவிடும்

“திருக்குறள்

காலத்தே ்ேமிக்க 
ததோடஙக

சு்ம கு்ையும்

18 வயதில் ்தே்வபபடும் 
ததோ்க ₹ 25 இலடேம்

3 ்வயது 15 ஆண்டு

6 ்வயது 12 ஆண்டு

9 ்வயது 9 ஆண்டு

12 ்வயது 6 ஆண்டு

சேமிப்பு த�ொடங்கும் ச�ொது ்வயது

மொ� சேமிப்பு எவ்வளவு

15 ்வயது 3 ஆண்டு

வயது 25 to 35
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வா ெசல்வம். இது என்ன புது பழக்கம். ஒரு 
சந்ேதகம் ேகட்கணும் ேநரில் வரலாமானு 
ேகட்டுகிட்டு. என்ன சந்ேதகம் ெசால்லு.

ஒன்னுமில்ைல. என் ஆபிஸ் நண்பன் ேகட்டான். நீ 
இறந்து ேபானதுக்கப்புறம் கிைடக்கிற பணத்துக்கு ஏன் 

இப்ப முதலீடு ெசய்ேறனு ேகட்டான். உன்ைனக் 
ேகட்டால் நீ விளக்கம் ெசால்லுவிேயனு தான்.

ெகாஞ்சம் விபரமாகேவ பதில் ெசால்லு அறிவு. 
அப்ப இன்ஷுரன்ஸ் அப்படிங்கறது இறப்புக்கு 

பின் கிைடக்கும் பணம் இல்ைலயா.

முக்கியமான ேகள்வி இது ெசல்வம். ஆயுள் 
காப்பீடு என்பது இரண்டு முக்கிய ேதைவகைளப் 

பூர்த்தி ெசய்யுது. அதாவது நீண்ட நாள்
ேதைவ + எதிர்பாராத வயதில் இறந்தால், அவர் 

குடும்பத் ேதைவயிைனப் பூர்த்தி ெசய்ய.

ஒருவர் தனக்கு இன்ஷூரன்ஸ் எடுத்துக் ெகாள்ளும் ேபாது, அதற்கு 
ப்ரீமியம் கட்டுகிறார். அவருக்கு பாலிசி முடிவில் இன்ஷூரன்ஸ் 
ெதாைக, ேபானஸ், இன்னும் சில சலுைககளும் கிைடக்கும். 

பாலிசிதாரர் இல்லாத பட்சத்தில் அவரது குடும்பத்துக்கு ேபாகும்.

அப்படின்னா அறிவு, ைலஃப் இன்ஷூர் 
ெசய்தால் அதற்காக கட்டும் ப்ரீமியம்

வீணாகப் ேபாகாது கெரக்டா.

ஆயுள் காப்பீட்டில் இரண்டு முக்கிய விஷயம். நாம 
இன்ஷுரன்ஸ் எடுக்கும் ேபாது ேசமிப்பும் 
ெசய்கிேறாம் அேத சமயம் எதிர்பாராத 

மரணத்தினால் நம்ைம சார்ந்தவர்களுக்கு வரும் 
பாதிப்பிலிருந்து ஓரளவுக்கு நிவாரணம் கிைடக்கும்.

இப்ப இன்ெனாரு ேகள்வி, அறிவு. இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி 
எடுத்து ஒழுங்கா ப்ரீமியம் கட்டறேதாட முக்கியத்துவம் 

சம்பந்தமா ெகாஞ்சம் விபரமாகச் ெசால்ேலன்

ஒரு பாலிசிதாரர் எதிர்பாராத மரணம் அைடந்து விட்டால், அவர் 
குடும்பத்துக்கு ெபரிய நஷ்டம். ஆனால் இன்ஷூரன்ஸ் பணம் வரும். 

அைதக் ெகாண்டு சில பிரச்சைனகைள சமாளிக்கலாம். இதுேவ 
இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கைலனு ைவ, ெராம்ப சிரமப் படுவாங்கேள.

நிைறய ைடப் பாலிசி இருக்ேக அதுல 
நல்ல இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி எதுனு எப்படி 

கண்டுபிடிக்கிறது.

ெசால்ேறன். ெபட்ேரால் ேபாடவில்ைல என்றால் 
எந்த வண்டியும் ஓடாது. அது மாதிரி தான் 

ப்ரீமியம் கட்றதும். இப்ப எல்லாம் ஆன் ைலனில் 
ெசலுத்தி உடேன ரசீது கிைடக்கும். இன்ஷூரன்ஸ் 

ப்ரீமியம் கட்றதுக்கு வருமான வரியில் சில 
சலுைககளும் உண்டு.

நன்றி அறிவு 

நல்ல நிதி ஆேலாசகைரக் ேகட்டால் நம்ேமாட ேசமிப்பு ேநாக்கம், 
வயது. நம் நிதி நிைலைம, எத்தைன ப்ரீமியம் ெசலுத்த இயலும் 
இெதல்லாம் ேகட்டு கணக்கு ெசய்து நமக்கு எது நல்ல பாலிசினு 

ெசால்லுவாங்க. நம்ம CRK ைபனான்ஷியல்ஸ் ரவி கிட்ட ேபசி பாரு. 
உனக்கு நல்லா வழி காட்டுவார்.

ப்ளான் பண்ணி
ெசய்யணும்

அறி
வு

ெசல்வம்

ெதாடர் - 04

01 02

03 04

05

06 07

Do you know?  CAS - Consolidated Account Statement
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Do you know?  REC - Rural Electrification Corporation

HIGHEST INTEREST RATES ON FIXED DEPOSITS SCHEMES
FD Name Rating Interest Rate * (Up to)

Shriram Unnati Deposits MAA+ by ICRA, FAA+ by CRISIL 8.85%
PNB Housing Ltd CRISIL FAAA 8.20%
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd CRISIL FAAA 8.05%
Bajaj Finance Ltd  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 8.05%
ICICI Home Finance  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 7.85%
Sundaram BNP Paribas Home Finance Ltd. ICRA MAA+ 7.75%
HDFC Ltd.  FAAA by CRISIL, MAAA by ICRA 7.65%

* Highest rate including additional interest for Senior citizens, employees etc. wherever applicable.

* As of March 2020

FUND PERFORMANCE CHART - OUR FAVORITE EQUITY FUNDS

Fund Name Category  1 Year  3 Year  5 Year *NAV

Mirae Asset  Emerging Bluechip Reg-G Large & Mid Cap -19.93 0.44 7.85 42.24
SBI  Small Cap-G Small Cap -20.64 -0.02 7.64 40.82
Axis  Small Cap Reg-G Small Cap -5.72 8.38 6.70 26.28
Axis  Focused 25-G Multi Cap -10.17 4.68 6.43 23.90
Axis Midcap-G Mid Cap -9.02 6.23 5.81 32.32
Axis  Bluechip-G Large Cap -11.19 1.19 5.37 24.29
Mirae Asset  Large Cap Reg-G Large Cap -23.09 -0.40 4.12 39.03

Kotak  Standard Multicap Reg-G Multi Cap -23.15 -1.89 3.69 26.87
Kotak  Equity Opportunities Reg-G Large & Mid Cap -20.00 -1.94 3.26 94.60
ICICI Prudential  Bluechip-G Large Cap -24.17 -2.38 1.82 31.72
HDFC  Top 100-G Large Cap -32.09 -5.28 0.13 340.58

FUND PERFORMANCE CHART - OUR FAVORITE DEBT & DYNAMIC FUNDS

Fund Name Category  1 Year  3 Year  5 Year *NAV

Kotak  Low Duration Fund (G) Debt 10.06 8.52 8.79 1837.74
LIC MF  Banking & PSU Debt-G Debt 6.98 7.03 7.06 25.67
ICICI Prudential  Regular Savings-G Hybrid - Conservative Hybrid Fund 6.20 6.60 7.22 30.95
ICICI Prudential  Floating Interest-G Debt 6.19 6.50 7.08 42.01
HDFC  Low Duration-G Debt 6.15 6.48 7.28 299.60
Axis  Equity Saver Reg-G Debt 0.84 5.70 7.04 43.39
ICICI Prudential  Balanced Advantage-G Hybrid - Dynamic Asset Allocation -5.67 3.29 0.00 12.07

SBI  Savings-G Debt -11.31 0.27 4.77 451.65
ICICI Prudential  Asset Allocator (FOF)-G FoFs (Domestic) - Debt Oriented -13.28 0.43 3.85 30.58
HDFC  Equity Savings-G Hybrid - Equity Savings -13.85 1.43 4.34 47.41
All Equity funds ranked on 5-year returns. Debt funds ranked on 1-year returns.
* NAV as of 27.03.2020

Financial Trends
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"நான்கு ஆண்டு்களுக்கு முன்பு நல்ல த்ரமாை பாது்காப்பாை முதலீடு சேய்வதற்கு நல்ல ஆயலாே்கன்ரத யதடிக் 
ச்காண்டிருநயதன். ஒரு நண்பர எைக்கு ்ரவினே அறிமு்கம் சேய்து னவததார. அவ்ரது அணுகுமுனை மி்கவும் 
ஈரததது, வாடிக்ன்கோைரின் நலனை முன்னியட அவ்ரது அனைதது சேேல்்களும் திட்டமிடப்பட்டு சேம்னமோ்கச் 
சேேலாற்றிைார. மி்கவும் சநருக்்கடிோை ேவாலாை தருணங்களிலும், என் முதலீடு்கள் நல்ல லாபதனதயே 
தநதை. அவரும் அவ்ரது அலுவல்கப் பணிோைர்களும் த்ரமாை யேனவ வழஙகுகின்ைைர. வாடிக்ன்கோைருக்குத 

யதனவோை விப்ரங்கனை ்காலதயத அனுப்புகின்ைைர."
-Mr.V. Karthikeyan,

 Dy. Executive Director, Dalmia Bharat Cements

"CRK Financial Solutions என்பது ஒரு குனடயின் கீயழ எல்லா யேனவ்களும் கினடக்கும் இடம். த்ரமாை 
யேனவயினை வாடிக்ன்கோைரின் யதனவ அறிநது ்காலதயத சேய்கின்ைார்கள். எைக்கு மைநினைவும், திருப்தியும் 
மகிழ்ச்சியும் தரும் வண்ணம் அவர்கள் யேனவ இருக்கிைது."

- Mrs. Mohana Subramaniam
IOB Staff (Retired)

PUBLISHER
CRK Financial Solutions

+91  99416 06398

EDITOR
Chandramowleeswaran V

+91 98406 56627

DESIGNER
Vignesh Krishnamoorthy

+91 99529 78900 

PRINTER
K.N. Madhavachari

Annai Designs  +91 63803 59197

“Financial Insights” is an investor awareness publication by CRK Financial Solutions. It is being sent to some 
of you on a complimentary basis as part of our humble effort to ensure that more & more investors are made 
financially aware so that they get the best from their savings & investments. We sincerely hope that you like the 
contents of Financial Insights and in some way benefit from the same. Moreover, we would be happy to receive 
your feedback on the contents of this publication, we request you to please let us know by sending us an email 
on webmaster@chequeleaf.com. Alternatively, you can even write to us at our office address:
CRK Financial Solutions, New No 75, Arya Gowda Road, West Mambalam, Chennai 600 033.
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